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Van de voorzitter 
 
Een doorbraak van het afgelopen jaar is dat de KNVB weer op ruime schaal 
scheidsrechtercursussen is gaan organiseren. Deze zijn goed op maat en verspreidt 
door de regio. Ook in Huize Unicum hebben we het afgelopen najaar een vol bezette 
cursus gehad, waarbij de cursisten het diploma voor vereniging scheidsrechter 
ontvangen hebben. Bij de deelnemers merk je verschillende uitgangspunten; voor 
sommigen is het een prima hulpmiddel om goed wedstrijden te kunnen leiden bij de 
club, terwijl anderen ambitieus zijn en al plannen hebben om KNVB-scheidsrechter te 
worden.  
 
Deze cursus is de beste vijver om vissen te vinden die mogelijk lid kunnen worden 
van onze vereniging. Bovendien is dit een kans om actieve scheidsrechters te 
helpen. Het in raad en daad bijstaan, goede trainingen aanbieden en het regelmatig 
bijscholen van de spelregelkennis zijn hierin onze kernactviteiten. 
 
We kunnen alleen de kwaliteit en kwantiteit van onze vereniging versterken als we 
blijven investeren en openstaan voor samenwerking. Samen aan de slag gaan met 
de KNVB, verbinding maken met de verenigingen in de regio, meedenken en 
meedoen bij VenloVerbroedert, meeliften met de uitstraling van VVV-Venlo en 
mogelijkheden blijven zoeken om samen op te trekken met onze collega 
scheidsrechterverenigingen in het zuiden.  
 
De koers die ingeslagen is door ons bestuur, het op een geleidelijke manier 
verjongen, blijven we doorzetten. Allereerst willen wij onze dank uitspreken voor de 
inzet van bestuurslid en secretaris Twan Keijsers. Gelukkig hebben we zijn 
plotselinge vertrek snel kunnen opvangen in ons eigen bestuur door iemand uit de 
jonge garde. In dit geval door het naar voren schuiven van Yvo Bloemen die het 
secretariaatsstokje heeft overgenomen.  
 
In die lijn is het goed dat Sander Huijs is voorgedragen om volwaardig bestuurslid te 
worden. Soms merken we dat uit de hoek van de jongeren nieuwe initiatieven 
komen, zoals eind januari de avond “Heel Holland Spelregelt”. Natuurlijk dient alles 
logisch en verantwoord te zijn, maar wij omarmen deze initiatieven omdat in deze tijd 
het erg belangrijk is om aan te sluiten bij de belevingswereld van actieve 
(toekomstige) scheidsrechters. 
 
Vorig jaar hebben we in ons bestuursbeleid uitgesproken dat we 
blijven gaan voor stabiliteit en kwaliteit. Met een systeem van 
proefdraaien en aan elkaar wennen is de golfclub gebruik gaan 
maken van de voorzieningen. Hierin hebben leden van onze 
vereniging de golfclub ondersteund.  
 

Eindredactie  
Jaarverslag 
 
Yvo Bloemen 
Geert Cox 
Sander Huijs 
Koen Lenssen 
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Wij zijn tevreden over deze samenwerking en vooral ook de goede wisselwerking 
tussen hun kartrekkers en onze vrijwilligers die hierbij vooroplopen. Dank hiervoor. 
Insteek is dat deze samenwerkingsvorm blijvend wordt, waarbij we steeds oog blijven 
houden dat het werk leuk dient te zijn. Dit dient niet ten koste te gaan van de 
motivatie van onze vrijwilligers. Uiteraard is de andere kant van de medaille dat het 
extra euro’s oplevert die nodig zijn om de vereniging financieel gezond te houden. 
 
Wij gaan niet voor een ander bestuursbeleid, maar proberen elk jaar verbeteringen 
aan te brengen en de accenten te verleggen. Dankbaar kunnen we zijn dat het goed 
draait, vooral door de inzet van onze vrijwilligers. Het is en blijft echter noodzaak dat 
er nieuwe leden bijkomen. Hierbij is de basis dat alle zeilen bijgezet worden om 
jongens en meisjes, mannen en vrouwen enthousiast te maken voor de leuke hobby 
van arbiter. Vanuit de vijver van kundig opgeleide mensen, kunnen mogelijk wat 
meer kikkers naar onze vereniging springen. In die geest gaan we ons best doen 
voor een succesvol 2018. 
 
Ger Heijligers 
Voorzitter S.V.O. 
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Onze vereniging  
 
Bestuurssamenstelling 
Ger Heijligers   Voorzitter 
     Portefeuillehouder werving en behoud 
     Portefeuillehouder juridische zaken 
     Portefeuillehouder molestaties 
 
Nico van den Beucken  Aanstellingen scheidsrechters oefenwedstrijden
     veldvoetbal 
 
Yvo Bloemen   Secretaris 
     Portefeuillehouder informatisering en internet  
     Webmaster 
     Ledenadministratie 
 
Hay Bos    Penningmeester 
     Portefeuillehouder Huize Unicum 
 
Geert Cox    Vicevoorzitter 

Portefeuillehouder verbetering arbitrage en 
opleidingen 

 
Koen Lenssen   Portefeuillehouder Public Relations 
     2e penningmeester 
 

Bestuur ondersteuning 
Huub Lankreijer   Contactpersoon sponsoring 
 
Sander Huijs    Aspirant bestuurslid 
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Ereleden 
Hay Bos    Erelid 
Jan de Haart    Ere-voorzitter † 15 oktober 1986 
Wiel Janssen   Erelid   † 23 april 1999 
Sjraar Klaassens   Ere-voorzitter † 29 maart 2001 
Huub Lankreijer   Erelid 
Ferd Schreurs   Erelid   † 22 juni 1984 
Mies Thelosen-Gerrits  Erelid 
Sef Titulaer    Erelid   † 5 mei 2016 
Frits Verschuren   Erelid   † 14 juni 1984 
Piet Watervoort   Erelid   † 6 september 1963 
 

Leden van Verdiensten 
Coen Driessen   Piet Philipsen 
Jan de Feyter   Louis Saris 
Theo Hoeben   Gary van der Steur 
Toon Jacobs    Nico Slavenburg 
Pieter-Jan Janssen   Wim Steechs 
Wim Peijnenburg   Jan Vermeer 
 

Commissies  
Clubhuiscommissie 
Ben van Baal 
Piet Hendricks 
Theo Krijn 
Huub Lankreijer 
Wim Peijnenburg (voorzitter) 
Wim Steechs 
 
Hay Bos 
(Contactpersoon bestuur) 
 
Werkgroep keukendienst 
Theo Hoeben 
Piet Philipsen 
Louis Saris 
Jan Vermeer 
 
Elftalcommissie 
Geert Cox 
Koen Lenssen 
 
Commissie verbetering arbitrage 
Geert Cox 
Theo Hoeben 
Ed Janssen 
Pieter-Jan Janssen 
Nico Slavenburg (voorzitter) 
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Kascontrolecommissie 
Twan Jansen 
Paul Heijnen 
Peter van Heugten 
 
Reserve: 
Marco Pennings 
 
Public Relations commissie 
Ger Heijligers 
Sander Huijs 
Huub Lankreijer 
Steve Janssen 
Koen Lenssen 
 
Scheidsrechters ontspanningcommissie  
Nico van den Beucken 
Hay Bos 
Hai Heutjens (voorzitter) 
Huub Lankreijer 
Jan Vermeer 
Carlo Jacobs 
 
Trainingscommissie 
Hay Bos 
Theo Hoeben 
Nico Slavenburg 
Gary van der Steur 
 
Opmerking: Dit zijn de commissies per 31/12/2017. 

 

Ledenbestand  
Aantal leden per 31 december 2016:   62  
Aantal verenigingen lid per 31 december 2016: 14 
 
Aantal leden per 31 december 2017:   63 
Aantal verenigingen lid per 31 december 2017: 14 
 
Nieuwe leden:    Martijn Janssen en Mark Ottenheim 
Afgemeld als lid:    Kay Gerards 
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Promoties en degradaties 
Onderstaand de mutaties tijdens de afgelopen zomerperiode. 
 

Senioren 
Marc Bloemen is gepromoveerd van ZOSG naar ZOSF. 
Steve Janssen is gepromoveerd van ZOSG naar ZOSF. 
Rudy Klaassen is gepromoveerd van ZOSG naar ZOSF. 
 

Junioren 
Steve Janssen is gepromoveerd van ZAJC naar ZAJB. 
Nico Slavenburg is gedegradeerd van ZAJB naar ZAJC. 
 

Zaalvoetbal  
Mark Eggen is gepromoveerd van ZV-01 naar ZV-C. 
Jack Billekens is gepromoveerd van ZV-02 naar ZV-01. 
 

Groepsindeling leden 
 

Betaald voetbal 
Senior-scheidsrechter: Ed Janssen 
 

Seniorenvoetbal 
ZO-SF: Marc Bloemen, Yvo Bloemen, Theo Bruekers, Frank 

Engelen, Sander Huijs, Steve Janssen, Rudy Klaassen en 
Nico Slavenburg 

ZO-SG: Twan Keijsers, Koen Lenssen, Piet Philipsen,  
Ton Schnitzler, Hans Verheijen en Bryan Willems 

ZO ASR C:   John Ruinard 
 

Juniorenvoetbal 
ZA-JA:   Sander Huijs 
ZA-JB:   Steve Janssen 
ZA-JC:   Theo Hoeben en Nico Slavenburg 
ZA-JE:   Frans Claus en Remco Vervoort 
ZA-JF:   Martijn Janssen, Khalid Lakhloufi en Jan Vermeer 
ZA-AD:   Rudy Klaassen 
 

Zaalvoetbal 
ZV-C:    Mark Eggen 
ZV-01:   Jack Billekens 
ZV-02:   Marc Bloemen 
ZV-03:    Jos Geybels, Wim Peijnenburg en Wim Steechs 
 
Bron: Official Portal KNVB 

  



 
 
 
 

Jaarverslag 2017   Pagina 9 van 39    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0- 

Clubscheidsrechters 
Marc Bloemen    S.V. Blerick 
Yvo Bloemen    S.V. Blerick 
Paul Cornelissen   I.V.O. Velden 
Rinus Janssen   S.V. Blerick 
Carlo Jacobs    Venlosche Boys 
Marco Heijnen   V.V. Helden 
Paul Heijnen    V.V. Helden 
Twan Keijsers   I.V.O. Velden 
Gary van der Steur   V.V. Helden 
Theo Thomassen   V.V. Helden 
 
Bron: Aanmeld- en mutatieformulieren van de scheidsrechters contactpersoon van de vereniging, 
kenbaar gemaakt bij de secretaris. 

 

Clublied 
Minse zing now allemoal met blieje stum, ozzen bungalow det is ein Unicum. 
Dao veul ik mich heppie, zing ik altied weer, dao krieg ik kondisie, drink ein glaeske 
beer. 
Dao veul ik mich heppie, zing ik altied weer, dao krieg ik kondisie, drink ein glaeske 
beer. 
 
Elke Donderdaag dan helt os neemes toes, wille wee zoë gaer weer nao os moei 
kluphoes. 
Dao is kameroadschap, noeëts gen trammelant, Tegele en Venlo, gaon zelfs hand in 
hand. 
Dao is kameroadschap, noeëts gen trammelant, Tegele en Venlo, gaon zelfs hand in 
hand. 
 
Jaorelang haop ik nog nao d'n Berg te gaon, net zoë lang as det mien hert zal blieve 
slaon. 
As ik later doeëd bin zek ik: "Leeven Hieër, laot mich 't kluphoes kieke, al is ut maar 
eine kieër!" 
As ik later doeëd bin zek ik: "Leeven Hieër, laot mich 't kluphoes kieke, al is ut maar 
eine kieër!" 
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Lief en Leed 
 
Wim Peijnenburg 40 jaar lid  
Ons Lid van Verdienste Wim Peijnenburg was 2 januari, de laatste dag dat hij bij zijn 
echtgenote Regie mocht zijn, 40 jaar lid van onze vereniging. De bedoeling was om 
Wim tijdens de eerste clubavond dat hij weer aanwezig zou zijn in Huize Unicum een 
mooi bloemetje te overhandigen. Net op die avond kwam bij Wim thuis bezoek dus 
dat plan ging niet door. De voorzitter heeft hem die avond wel bedankt voor al zijn 
verdiensten en telefonisch gefeliciteerd. 
 
De volgende dag heeft bestuurslid Hay Bos aan Wim de bloemen thuis overhandigd. 
Op de openingsavond is Wim officieel voor alle aanwezigen in het zonnetje gezet. 
 
Jac Smits gouden jubilaris  
Op 1 april was ons lid Jac Smits 50 jaar lid van onze vereniging. Een afvaardiging 
namens ons bestuur bestaande uit de ereleden Hay Bos en Huub Lankreijer was 
zondagmiddag 9 april bij hem en zijn vrouw Gerry op bezoek om hem te eren.  
 
Jac was zichtbaar verrast en vond het erg fijn dat hij voor dit gouden jubileum in het 
zonnetje werd gezet. Hay speldde hem de bijpassende speld op, waarbij een 
prachtige bos bloemen en een cadeaubon werden overhandigd aan hem en zijn 
vrouw Gerry. Achteraf heeft zijn vrouw Gerry aan het bestuur door middel van een 
warme hartelijke brief nog kenbaar gemaakt hoe Jac van dit moment heeft genoten. 
 
Jos Geybels 25 jaar lid  
Op 24 april was Jos Geybels 25 jaar lid van onze vereniging. Een goede reden voor 
voorzitter Ger Heijligers naar Tegelen af te reizen om hem en zijn vrouw Nicole te 
verrassen met een bloemetje.  
 
Jos is nog steeds actief, met name als zaalvoetbalscheidsrechter. Juist op het gebied 
van zaalvoetbal is hij op allerlei fronten actief geweest, bijvoorbeeld als rapporteur. 
Ook Jos werd met zijn vrouw Nicole op de openingsavond in het zonnetje gezet en 
bedankt voor al zijn verdiensten. 
 
Pieter-Jan Janssen 25 jaar lid 
Ons Lid van Verdienste Pieter-Jan Janssen was 19 augustus 25 jaar lid van onze 
vereniging. De voorzitter heeft hem deze dag in Reuver op willen zoeken om hem te 
verrassen met een bloemetje. Helaas waren Pieter-Jan en Lidwien deze dag niet 
thuis. Via de buren is het welverdiende bloemetje bij hen terecht gekomen.  
 
Op de openingsavond kreeg hij publiekelijk de hulde. 2017 is sowieso een bijzonder 
jaar voor Pieter-Jan, aangezien hij ook de vrouwen EK-toto won en werd benoemd 
tot bestuurslid van het VCN. Als klap op de vuurpijl is hij in oktober in het huwelijk 
getreden met Lidwien. 
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Theo Hoeben benoemd tot Lid van Verdienste 
Het was een daverende verrassing op de openingsavond dat het bestuur Theo 
Hoeben heeft benoemd tot Lid van Verdienste. De voorzitter roemde in zijn 
toespraak Theo’s grote betrokkenheid, zowel naar de arbitrage als de vereniging. 
Nooit op de voorgrond maar wel actief, lang als bestuurslid, kartrekker van de 
snertloop, beheerder van EK- en WK-toto’s en verbinder tussen bestuur en 
clubhuiscommissie.  
 
Hierbij mag ook zeker niet de hulp van steun en toeverlaat Nel worden vergeten. Als 
dank hiervoor kreeg zij uiteraard een mooie bos bloemen. Theo kreeg als dank een 
fraaie oorkonde en een cadeaubon.  
 
 
Ger Heijligers 
Voorzitter S.V.O.  
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Contributie 
 
Het systeem om contributie te innen door machtigingen voor automatische incasso af 
te laten geven werkt goed en is voor onze vereniging kostenbesparend. Voor het 
afgeven van deze machtiging zijn bij de penningmeester en in het clubhuis 
formulieren beschikbaar.  
Voor de mensen die hun contributie over het huidige verenigingsjaar zelf willen 
overmaken is ons rekeningnummer: IBAN NL60 SNSB 0862 7066 02 en BIC 
SNSBNL2A ten name van Scheidsrechtersvereniging Venlo en Omstreken te Venlo. 
 
Natuurlijk is het ook mogelijk om de contributie contant te voldoen bij onze 
penningmeester. 
 
Penningmeester Scheidsrechtersvereniging Venlo en Omstreken 
T.a.v.   Hay Bos 
Adres  Seinestraat 100 

5912 LE Venlo  
E-mail  penningmeester@svovenlo.nl  
 
Op de jaarvergadering van 2017 is door het bestuur voorgesteld om de contributie 
ongewijzigd te laten. 
Momenteel bedraagt de contributie € 45,00.  
Voor leden tot en met 18 jaar bedraagt de contributie de helft (€ 22,50). 
Voor studenten die ouder zijn dan 18 jaar bedraagt de contributie € 22,50 voor 
maximaal drie jaar.  
Voor de leden die via automatische incasso betalen wordt een jaarlijkse korting van  
€ 2,50 op het contributiebedrag verleend.   
Deze automatische incasso zal medio maart 2018 uitgevoerd worden. 
 
Het huidige verenigingsjaar loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018. 
Bij betaling na 1 juli 2018 gaat de bekende boeteclausule van € 1,00 per maand in 
werking treden: ook wij moeten aan onze verplichtingen voldoen! 
 
 
Hay Bos 
Penningmeester S.V.O. 
 
 
  



 
 
 
 

Jaarverslag 2017   Pagina 13 van 39    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0- 

VC Unicum 
 
Jaarverslag 2017 
 
Het afgelopen jaar is met recht een rustig jaar geweest. In het aantal leden is maar 
één wijziging geweest. Vlak na de jaarwisseling is Regie Peijnenburg overleden. Wij 
danken Regie voor de hulp die zij de afgelopen jaren heeft verleend aan de 
activiteiten van de VC Unicum.  
 
We hebben wel weer een heel leuke Nieuwjaarsinstuif gehad met een kleurrijke 
Mystery Guest: ons lid Ramon Testroote. 
 
Wellicht is het noemen waard dat enkele leden van ons hebben meegedaan in de 
Venloop. Zij liepen mee in de 10 kilometer of in de halve marathon. Iedere deelnemer 
die aan de start verscheen heeft deze Venloop ook uitgelopen. Een prima prestatie 
van onze deelnemers. 
 
 
Gary van der Steur 
Namens VC Unicum 
 

Contact 
Voorzitter  
Vacature 
 

Secretaris 
Gary van der Steur 
Averbodestraat 54 
5988 AZ Helden 
(077) 3078695 
secretaris.vcunicum@svovenlo.nl   
  

mailto:secretaris.vcunicum@svovenlo.nl
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Ledenlijst VC Unicum 
Alfabetische ledenlijst Vriendenclub Unicum per 31 december 2017 
 

1 Baal Ben van 19 Janssen John 

2 Beucken Karin van den 20 Janssen Pieter-Jan 

3 Beucken Nico van den 21 Keijsers Twan 

4 Bos Hay 22 Krijn Theo 

5 Bos Mia 23 Lankreijer Marij 

6 Bos Richard 24 Lenssen Koen 

7 Bracht Jan van 25 Schelberg Giel 

8 Brueren Jac 26 Slavenburg Nico 

9 Brueren Tiny 27 Smets Carien 

10 Dragt Dries 28 Smits Gerry 

11 Dragt-Theeuwen Truus 29 Spee Piet 

12 Heijligers Ger 30 Steur Gary van der 

13 Hendricks Piet  31 Testroote Ramon 

14 Heumassej Joke 32 Verheijen Claudia 

15 Heutjens Hai 33 Vermeer Cis 

16 Hoeben-Janssen Nelly 34 Vink Pieter 

17 Jansen Twan 35 Wilkes Piet 

18 Janssen Ed     
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Clubhuiscommissie 
 
2017 was een succesvol jaar voor ons clubhuis. Ondanks de lagere opkomst op de 
clubavonden is de omzet met meer dan € 1600,- gestegen. De reden hiervoor is de 
verhoging van de consumptieprijzen en de samenwerking met “Golfclub de 
Postwaeg”. Zij komen 2 maal in de week koffie drinken. Daarnaast mogen we de 
videoclub, de gymclub en enkele extra activiteiten niet vergeten. 
  
Het afgelopen jaar hebben we enkele extra kosten gehad in verband met het 
aanleggen van stroom naar buiten en een extra stroomaansluiting voor de frituurpan. 
Het onderhoud van het clubhuis is ruimschoots binnen de begroting gebleven. 
Uiteraard hebben we meer geld uitgegeven aan drank en snacks. Helaas is ook de 
energierekening gestegen ondanks dat we een nieuwe verwarmingsketel hebben. 
Dankzij Ben van Baal hebben we tegen een geringe vergoeding een nieuw werkhok 
gekregen. Verder hebben de leden van de golfclub de ingang aan de achterzijde 
aangelegd. Tevens hebben ze gezorgd voor borstels om de schoenen af te vegen. 
 
Over het hele jaar was er in ons clubhuis vanalles buiten de trainingsavonden te 
doen. Te denken valt aan verkiezingen, de videoclub, EHBO, de gymclub en enkele 
avonden voor de verenigingsscheidsrechters. Ook de openingsavond, het paas- en 
kerstkienen, de Nieuwjaarsinstuif en de snertloop waren dagen waar wij als 
clubhuiscommissie actief aanwezig waren. Ook was de commissie actief op de 
cursusavonden van nieuwe scheidsrechters. Verder moet nog vermeld worden dat 
het buiten gebeuren zoals de tuin er perfect bij ligt. Dank aan de tuinmannen. 
 
Het afgelopen jaar hebben we op maandagochtenden veel hulp gehad van Piet 
Philipsen. Hij heeft ervoor gezorgd dat op de meeste plekken de luchtcirculatie in 
orde is. Hiervoor onze dank. Natuurlijk bedanken we de mensen van de 
keukenbediening die er op donderdagavonden steeds weer voor zorgen dat ieder 
zijn drankje en bitterballen krijgt.   
 
Verder mag de bijzondere inzet van onze voorzitter Wim Peijnenburg niet vergeten 
worden. Hij is degene die iedere dinsdag en donderdag aanwezig is om de leden van 
de golfclub van koffie te voorzien, hetgeen onze vereniging extra opbrengsten 
oplevert. 
 
We hebben het afgelopen jaar afscheid genomen van Theo Hoeben als 
contactpersoon naar het bestuur. Wij danken Theo hiervoor. Wel zorgt Theo nog 
voor de bediening bij de videoavonden. Zijn taak als contactpersoon richting het 
bestuur is overgenomen door Hay Bos 
 
Onze dank gaat ook uit naar Jo Steechs, Mia Bos en Marij Lankreijer voor het 
verzorgen van de was en het wassen van de gordijnen. Dankzij de belangeloze inzet 
van deze dames ziet er alles verzorgd uit. 
 
 
Hay Bos 
Namens de clubhuiscommissie 
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Clubavonden 
Onze clubavonden zijn op de donderdagavond en beginnen doorgaans om 20.00 uur 
met een training. Gelegenheid tot omkleden is er in ons clubhuis, Huize Unicum, aan 
de Leutherweg 188 te Venlo vanaf 19.30 uur. De trainingen in het voetbalseizoen 
vinden over het algemeen plaats op de voetbalvelden van voetbalvereniging vvVOS, 
wiens velden gelegen zijn naast ons clubhuis. In de zomermaanden (en ook bij te 
slechte weersomstandigheden) kan voor de training uitgeweken worden naar het 
kunstgrasveld.  
 
Voor trainingen vertrekken we om 20.00 uur vanaf het clubhuis. Na afloop is er in ons 
clubhuis de gelegenheid tot gezellig samenzijn, onder het genot van een drankje en 
hapje. 
 
 
Hay Bos 
Namens de clubhuiscommissie 
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Elftalcommissie 
 
In 2017 was ons sterke voetbalteam van de S.V.O. present op zowel de 
voetbalactiviteiten in de zaal en op het veld. Dit was niet zonder succes! 
 

Op zondag 8 januari deden we mee aan het districtskampioenschap zaalvoetbal voor 
scheidsrechters in het Brabantse Overloon. Ons sterrenensemble bestond uit Yvo 
Bloemen, Geert Cox, Mark Eggen, Job van Helden, Steve Janssen, Koen Lenssen 
en Marco Pennings. Sander Huijs was de coach ter plekke. 
  
Het districtstoernooi kende deze keer een wat afgeslankt deelnemersveld. 
Gebruikelijke deelnemers zoals Sittard-Geleen, Weert en ook Helmond waren niet 
van de partij. Dit had als gevolg dat er slechts 4 wedstrijden werden gespeeld. 
Boxmeer-Cuijk met twee teams, Oss-Uden en De Mijnstreek waren de tegenstanders 
op deze dag. 
  
Allereerst werd korte metten gemaakt met het tweede team van Boxmeer-Cuijk; een 
mooie 9-3 overwinning voor de Venlonaren. Marco en Geert deden allebei een gooi 
naar de topscoorderstitel, ze scoorden beide 4x. Yvo deed ook een duit in het zakje 
met een goal. 
  
In de tweede wedstrijd van dit toernooi was De Mijnstreek de tegenstander. Een 
stugge tegenstander waarbij er een strafschop aan te pas moest komen om de 1-0 
aan te laten tekenen. Geert tilde zijn doelpuntentotaal van de dag naar 5 door de 
keeper vakkundig de verkeerde hoek in te sturen. Ook wisten Steve en Yvo nog te 
scoren. Einduitslag 3-0 en de ogen konden richting de podiumplaatsen op dit 
toernooi. 
 

Vervolgens was Oss-Uden de tegenstander. Zij hadden tot dan toe ook 2x 
gewonnen, waardoor de winnaar van deze wedstrijd een voorschot zou nemen op de 
titel. In deze wedstrijd ontpopte Koen Lenssen zich tot een ware sta-in-de-weg voor 
de tegenstander. Aan de andere kant zette Marco in de omschakeling de 1-0 op het 
scorebord. Venlo kon de pot lang dichthouden, maar op ongelukkige wijze kreeg 
Oss-Uden een strafschop: 1-1. 
 
Na 20 leuke maar spannende minuten stond dit ook als eindstand op het scorebord. 
Dit hield in dat het doelsaldo wederom een districtstoernooi ging beslissen. Na deze 
wedstrijd stonden beide teams namelijk gelijk wat doelsaldo betreft, maar Venlo had 
het voordeel dat het meer doelpunten gemaakt had dan Oss-Uden. 
  
Oss-Uden wist hierna met slechts 1 doelpunt verschil te winnen van De Mijnstreek. 
Opdracht voor Venlo was duidelijk: er moest gewonnen worden van het eerste team 
van Boxmeer-Cuijk om met de grootste beker naar huis te gaan vandaag. Binnen 4 
minuten kwamen we al op een achterstand. Hierna wist Marco vrij snel de stand 
weer op 1-1 te brengen, waardoor de titel in zicht bleef. 
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Binnen enkele minuten volgde de volgende tegenslag: Boxmeer-Cuijk wist de 2-1 
binnen te tikken. Venlo moest aan gaan zetten om doelpunten te forceren. Job was 
als eerste aan de beurt, hij wist op aangeven van Geert de gelijkmaker op het bord te 
zetten. Vervolgens wist Marco een vrije trap vlak over de middellijn tot doelpunt te 
promoveren, mede doordat Geert met een overstapje de keeper in de luren legde. Bij 
het gaan van de zoemer konden de handen in de lucht: Venlo pakte voor het eerst 
sinds jaren weer eens de titel bij het zaalvoetbal! 
 

Het DK Veld zou door Oss/Uden georganiseerd worden. Er was gekozen voor een 
ongelukkige vrijdagavond. De opgave was heel matig, slechts twee verenigingen 
hadden zich opgegeven. Tot grote spijt van Venlo werd het DK, onze voorbereiding 
op het NK, dan ook afgelast. 
 

Op zaterdag 17 juni werd het NK gespeeld in Rotterdam. Wij deden, net zoals de 
laatste jaren, samen met C.O.V.S. Helmond mee. Na een voorspoedige reis kon er 
om 10:20 uur gestart worden met de eerste wedstrijd tegen Amsterdam. In een 
matige pot werden de punten gedeeld: 0-0. In de daaropvolgende wedstrijden liep de 
organisatie veel beter, wat resulteerde in overwinningen tegen Groningen 2 (2-0), 
Drachten (3-0) en Haarlem (1-4).  
 
Onze kwartfinale werd gespeeld tegen het in de poulefase sterke Deventer. Zonder 
ook maar één moment in de problemen te komen werd deze ploeg met 3-0 
weggezet. 
 

In de halve finale moesten we tegen Zeeuws-Vlaanderen. Met 3-0 werden zij door 
ons veroordeeld tot de kleine finale, die ze wisten te winnen van het verrassende 
Nijmegen, waardoor zij derde werden. Wij gingen naar de finale tegen Boxmeer-
Cuijk, die in de halve finale na strafschoppen Nijmegen wisten te verslaan. 
 

In de finale kwamen we vrij snel en verrassend op een 2-0 voorsprong. We kregen 
meerdere dikke kansen om Boxmeer/Cuijk de genadeslag toe te brengen. Als je 
deze mist, treed er een oude voetbalwet in werking. We kregen de deksel keihard op 
onze neus, het werd 2-2. Na het eindsignaal van de scheidsrechter moesten 
strafschoppen de beslissing brengen. Deze strafschoppen gingen jammerlijk 
verloren. Boxmeer-Cuijk ging er met het goud vandoor, terwijl wij met zilver achter 
bleven. 
 

Ook in 2018 hopen wij weer op alle toernooien present te zijn en de eer van de 
S.V.O. hoog te houden. 
 

 
Geert Cox 
Namens de elftalcommissie 
  



 
 
 
 

Jaarverslag 2017   Pagina 19 van 39    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0- 

Commissie verbetering arbitrage 
 

Bezoeken verenigingen 
Dit jaar is er een cursus verenigingsscheidsrechter geweest, waarbij onze Gary van 
der Steur de docent was. Hij bracht de verenigingsscheidsrechters in onze regio de 
spelregels bij en kon na afloop 8 deelnemers een certificaat uitreiken. De overige 7 
deelnemers kunnen het certificaat nog ontvangen als zij aan het aantal wedstrijden 
hebben voldaan. Door afgelastingen wegens het weer heeft niet iedereen de 
mogelijkheid gehad om aan het minimale aantal te voldoen. 
 
Op deze cursus hebben diverse leden geholpen met het begeleiden van deze 
cursisten. Enkele van de deelnemers hebben te kennen gegeven als KNVB-
scheidsrechter door te willen gaan. 
 
Op 9 oktober was Ed Janssen in Huize Unicum om op zijn weergaloze wijze een 
presentatie te geven. Deze presentatie ging over het wel en wee in de KNVB en over 
de wedstrijden die hij heeft mogen leiden. Deze avond toonde hij beelden van de 
samenwerking met de video-scheidsrechter. Dit was zeer interessant en leerzaam.   
 
In 2016 was het animo met betrekking tot spelregelavonden bij verenigingen 
minimaal. In 2017 waren er meer aanvragen. Zo hebben wij een bezoek gebracht 
aan v.v. Baarlo, v.v. Belfeldia, Venlosche Boys en v.v. Helden. Voor het komende 
jaar hebben we nog een aantal uitnodigingen liggen. Dit gaat dus de goede kant uit. 
 
Na de training werden er beelden getoond die voor discussie vatbaar waren maar 
toch uiteindelijk tot elkaar kwamen. Voor diegene die de beelden hebben gestuurd 
bedankt.  
 
Wat ook de goede kant uit is gegaan, zijn de resultaten van ons spelregelteam op het 
districtskampioenschap en het Nederlands kampioenschap. Yvo Bloemen, Geert 
Cox, Sander Huijs en Koen Lenssen proficiat met de behaalde resultaten. In 2018 
doen Geert en Yvo een stapje terug. Ze zullen wel als coach en reserve bij het 
spelregelteam betrokken blijven. De vrijgekomen functie in het team zal worden 
ingevuld door Steve Janssen. Steve van harte welkom. 
 
Ook willen wij Twan Jansen en Piet Philipsen bedanken voor hun bijdrage aan onze 
commissie. 
 
 
Nico Slavenburg 
Namens commissie verbetering arbitrage  

 

Spelregelteam 
In 2017 stond ons spelregelteam onder leiding van Nico Slavenburg. Deelnemers 
waren in verschillende samenstellingen: Yvo Bloemen, Geert Cox, Sander Huijs, 
Steve Janssen en Koen Lenssen. Ons spelregelteam heeft vanaf medio januari tot 
medio juni bijna wekelijks spelregeltrainingen gehad in het clubhuis. Ze hebben 
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deelgenomen aan het districtskampioenschap in ons eigen Venlo en het Nederlands 
kampioenschap in Tjallebert (Friesland).  
 
Op 28 april vond in gemeenschapshuis ‘de Windmeule’ te Venlo het 
districtskampioenschap spelregels plaats. Onze vereniging mocht deze activiteit voor 
het eerst sinds jaren weer organiseren. Ger Heijligers heeft namens het bestuur de 
kar getrokken wat betreft de organisatie. Via Huub Lankreijer konden we terecht in 
‘de Windmeule’, een prachtige zaal die perfect was voor de organisatie van dit 
evenement. Vanuit het district deden 7 verenigingen mee. Deze verenigingen 
hadden allemaal hun best gedaan om de spelregels tot in de puntjes te kennen. Er 
hing deze avond een goede sfeer, waarin de deelnemers hun prestaties tot grote 
hoogten konden laten stijgen. Deze avond was goed georganiseerd. Ger, Huub en 
de rest van het bestuur bedankt voor de organisatie, Nico Slavenburg bedankt voor 
de vragen. Frank Lemmens en Iris Noijen-Lemmens (Ondersteuning vanuit C.O.V.S. 
De Mijnstreek) bedankt voor het jureren en het bijhouden van de scores. Pieter-Jan 
Janssen en Lidwien Hummelink bedankt voor het bemannen van het secretariaat. 
Zonder jullie had deze activiteit geen succes kunnen worden! 
 
Aan dit spelregelkampioenschap deden van onze vereniging Yvo Bloemen, Geert 
Cox en Koen Lenssen mee. Sander Huijs was reserve en Steve Janssen was de 
coach. Venlo eindigde als 1e met 271 punten. De nummer 2 had 234 punten, 
waardoor Venlo voor de 5e opeenvolgende maal te spelregeltitel binnenhaalde. Koen 
Lenssen werd individueel eerste met 93 behaalde punten. Steve Janssen wist samen 
met Jan Tielen de publieksprijs te winnen. Jan Tielen ging er na loting echter met het 
bierpakket vandoor. Als gevolg van deze winst mocht het spelregelteam deelnemen 
aan het nationaal kampioenschap dat georganiseerd werd door de C.O.V.S. 
Heerenveen in Tjallebert. 
 
Op 10 juni werd de 2,5 uur durende reis naar Tjallebert ingezet met het 
spelregelteam. Deze keer bestond het spelregelteam uit Yvo Bloemen, Koen 
Lenssen en Sander Huijs. Steve Janssen was reserve en Nico Slavenburg was 
coach. Op deze lange dag waarop de kennis van spelregels op 5 verschillende 
manieren werd getest, wisten onze mannen de 5e plaats (van de 8) te veroveren. 
Individueel werd debutant Sander Huijs 5e. De RSV uit Rotterdam ging er met de 1e 
prijs vandoor. De publieksprijs ging naar iemand van de C.O.V.S. Drachten.  
 
Tijdens dit spelregelseizoen bleek dat 2 van de spelregelteamleden een stapje terug 
wilden doen. Yvo Bloemen en Geert Cox werden op de openingsavond bedankt voor 
hun inzet voor het spelregelteam. 5 jaar lang hebben ze in het voorjaar alles gegeven 
voor het spelregelteam. Ze vonden het echter tijd voor andere zaken, waardoor ze in 
een andere rol actief blijven binnen dit team. Het spelregelteam wordt aangevuld met 
Sander Huijs en Steve Janssen. Ons spelregelteam zal dus gaan bestaan uit Sander 
Huijs, Steve Janssen en Koen Lenssen. In deze samenstelling gaan de mannen 
volgend jaar weer proberen om hun spelregelkennis te etaleren. 
 
 
Sander Huijs 
Namens het spelregelteam 
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Public Relations commissie 
 
Het afgelopen jaar stond voor de PR-Commissie in het teken van vernieuwingen. Op 
de website kwam dit tot uiting met een aantal nieuwe rubrieken. Zo is de rubriek “In 
gesprek met” vanaf april maandelijks op onze website te lezen geweest.  
 
Ook hebben we er voor gekozen om “De Scheidsrechter” maandelijks bij uitkomst op 
onze website te plaatsen. Helaas ontvangt nog steeds niet iedereen deze, maar zo 
kunnen wij er wel voor zorgen dat iedereen deze kan lezen. 
 
Ook op Facebook zijn er een aantal zaken veranderd. Zo is Steve Janssen hier 
actiever mee aan de slag gegaan om Sander Huijs te ondersteunen. Een goed 
voorbeeld hiervan is het weetje van de maand, welke maandelijks online komt. Het 
meest populaire op onze Facebookpagina is wel nog altijd de rubriek “Leden in 
Actie”. Het afgelopen jaar merkten we dat leden ons steeds vaker foto’s van zichzelf 
of van collega’s doorstuurden voor deze rubriek.  
 
Het afgelopen jaar hebben wij ook een aantal artikelen naar de traditionele pers 
gestuurd. Bijvoorbeeld de overwinning op het DK-spelregels, ons mini 
voetbaltoernooi en Heel Holland Spelregelt. Helaas merken we dat deze artikelen 
niet geplaatst worden. 
 
Ook in de commissie zijn er in 2017 een aantal veranderingen geweest. Zo is Yvo 
Bloemen gestopt als voorzitter van deze commissie, omdat hij de taak van secretaris 
van de vereniging op zich heeft genomen. Ook Hay Bos en Remco Vervoort hebben 
aangegeven uit de commissie te willen stappen. De positie van Yvo is inmiddels 
overgenomen door Koen Lenssen. Met veel leuke ideeën zal hij in 2018 ook met een 
aantal vernieuwingen en nieuwe rubrieken komen.  
 
Ondanks alle veranderingen die binnen de PR-commissie hebben plaatsgevonden 
zullen wij ook in 2018 weer dat stapje extra zetten om onze vereniging op de kaart te 
zetten en iedereen te blijven informeren. Dit kunnen wij echter niet alleen en daarom 
hopen wij dat iedereen die het afgelopen jaar zijn steentje heeft bijgedragen dit ook 
het komende jaar zal doen. 
 
 
Yvo Bloemen 
Koen Lenssen 
Namens de Public Relations commissie  
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Scheidsrechters ontspannings commissie 
 
Dit jaar heeft de S.O.C. weer verschillende activiteiten georganiseerd.  
 
Paaskienen 7 april 2017 
Tijden het paaskienen waren er 33 personen 
aanwezig die samen 82 kaarten gekocht 
hadden. Helaas waren dit wederom minder 
deelnemers dan in 2016. Wel waren er net 
zoals de andere jaren weer prachtige prijzen. 
 
Het was een gezellige avond met natuurlijk eieren in de hoofdrol. Aangezien er vaak 
berichten komen dat men iets niet kan uitprinten had de SOC als hoofdprijs een 
printer en als troostprijzen pakken printpapier. 
Aan het einde van de avond ging eenieder met een prijs naar huis. Dank aan Nico 
Slavenburg voor het voorlezen van de nummers en de clubhuiscommissie bedankt 
voor het zorgen van een natje en een droogje.  
  
Openingsavond 1 september 2017 
Op 1 september hadden we onze jaarlijkse openingsavond. 
Er waren iets minder mensen aanwezig dan het vorig jaar. De 
vermoedelijke reden hiervoor is dat we in 2016 ons 90-jarig 
jubileum vierden. Het eten bestond deze avond uit een 
geweldige barbecue. De koks Hai Heutjens en Christian 
Creemers leverde heel goed werk, hiervoor onze dank. 
De verzorging van de drank was in handen van  
Herman Huskens, schoonzoon van ons oud lid Baer Boots.  
 
Er waren dit jaar veel jubilarissen. Om deze leden samen met hun partners in het 
zonnetje te zetten was Donald Trump speciaal uit Amerika overgekomen. Namens 
de C.O.V.S. voerde Jos Peeters (voorzitter van Horst-Venray) het woord en speldde 
de jubilarissen de bijbehorende spelden op. De jubilarissen kregen van onze 
vereniging een cadeaubon en de dames een mooie bos bloemen. Hierna kon het 
feest losbarsten. Het was een gezellige avond met goede muziek. 
 
Jeu de Boules 
Deze activiteit heeft door de geringe belangstelling helaas geen doorgang gevonden. 
De SOC is in samenspraak met Peter Sevriens om het Jeu de Boules in een andere 
opzet te doen plaatsvinden. 
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Sinterklaas 25 november 2017 
Dit jaar bezocht Sinterklaas ons Huize Unicum. De Sint had ook dit 
jaar een echte zwarte Piet bij zich. Deze Piet viel zeer in de smaak 
bij de kinderen. Ook dit jaar waren er maar 11 kinderen aanwezig. 
Ondanks deze geringe opkomst was het een gezellige middag 
waarbij de Sint over alle kinderen wat wist te vertellen.   
 
Zijn Piet had goed werk verricht door op donderdagavonden goed te 
luisteren naar wat er zoal gebeurd op de training van die 
scheidsrechters. Daar hoorde hij dat een van de trainers een nieuwe 
stopwatch nodig had. Hay Bos kreeg deze cadeau van de Sint. 
 
Kerstkienen 15 december 2017 
Dit jaar waren er zoveel personen (57) aanwezig dat het volle 
bak was in het clubhuis. Nadat er wat tafels en stoelen bijgezet 
waren konden we beginnen aan een oergezellige avond.  
Zoals altijd waren er weer veel grote prijzen te winnen. Daar er 
zoveel mensen aanwezig waren heeft de SOC nog snel een 
extra rondes toegevoegd. Hierdoor gingen alle aanwezigen met 
een prijs naar huis.  
 
Een van deze rondes had als hoofdprijs een familie ontbijt voor 4 personen ter 
beschikking gesteld door Broodjes Service Peel en Maas van Hans en Claudia 
Verheijen. De extra opbrengst van deze ronde was € 136,-. 
 
Dit waren niet de enige sponsoren van deze avond. Rinus Janssen, Wijngaard ’t 
Hanik en Welnes centrum in Lomm willen we via deze weg bedanken. Ook Hendriks 
Wild en Gevogelte en Joep Sieben hebben een bijdrage geleverd aan deze 
oergezellige avond. 
 
De SOC kan terugzien op een succesvol jaar, al was het niet doorgaan van de Jeu 
de Boules avond een minpuntje. Zoals altijd staat de SOC open voor nieuwe ideeën. 
Mocht je een leuk idee hebben, geef deze dan door aan een van de leden van onze 
commissie. 
 
 
Hay Bos 
Namens de Scheidsrechters ontspannings commissie  
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Trainingscommissie 
 

Trainingsoverzicht 2017 
Het afgelopen jaar waren er in 52 weken 50 trainingen. De 2 donderdagen waarop 
niet getraind werd vielen uit door de Nieuwjaarsinstuif en Snertwandeling. De meeste 
trainingen werden verzorgd door Gary van der Steur en Hay Bos. We prijzen ons 
gelukkig dat we dus eigenlijk iedere donderdag getraind hebben.  
 
De 50 trainingen werden in totaal door 20 verschillende personen bezocht. Dat zijn er 
4 minder dan in 2016. Het totale aantal bezoeken bedroeg 441 en dat was er 1 
minder dan in 2016. De gemiddelde trainingsopkomst was met 9 personen hoger dan 
in 2016. Gemiddeld waren er 9 mensen aanwezig. 
 

Deelnameklassement 
Nadat hij het vorig jaar 2e was geworden achter Ton Schnitzler zijn de rollen nu 
omgedraaid. Hay Bos was met 45 trainingen de winnaar. De 2e plaats werd 
ingenomen door Piet Phillipsen en Ton Schnitzler. Beide bezochten zij 41 trainingen. 
Vooral voor Piet is dit een hele prestatie na zijn knieoperatie. 
 
Complete ranglijst 
Hay Bos 45 Koen Lenssen 21 
Piet Philipsen 41 Yvo Bloemen 19 
Ton Schnitzler 41 Ger Heijligers 19 
Sander Huijs 35 Twan Jansen 14 
John Ruinard 31 Steve Janssen 10 
Gary van der Steur 30 Rudy Klaassen 6 
Hans Verheijen 30 Theo Thommassen 6 
Nico Slavenburg 29 Mark Eggen 4 
Jan Vermeer 29 Twan Keijsers 4 
Carlo Jacobs 24 Job van Helden 2 

 
Naast onze leden zijn er ook enkele niet-leden die meegetraind hebben. Deze zijn 
daarom niet meegenomen in bovenstaand overzicht. 
 
We willen iedereen die het leuk lijkt oproepen om eens mee te komen trainen. Ook 
voor de personen die niet meer fluiten. De trainers zullen de training altijd aanpassen 
aan het niveau van de aanwezigen. Hierdoor kan iedereen lekker een uur buiten 
trainen. 
 
Louis Saris 
Hay Bos 
Namens de trainingscommissie 
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Snertloop 
Op donderdag 28 december was het gezellig druk bij onze jaarlijkse snertwandeling. 
Namens de trainingscommissie hadden Theo Hoeben en Nico Slavenburg een 
wandeltocht uitgezet en leuke vragen gemaakt die de deelnemers moesten 
beantwoorden.  
 
Halverwege de route was er een rustplaats. Deze was zoals ieder jaar goed verzorgd 
met wafels, koffie en andere drank. Voor een extra prijs konden alle mensen, ook 
degene die in het clubhuis aanwezig waren, een poging wagen. Na de wandeling 
had meesterkok Louis Saris samen met Bea gezorgd voor een heerlijke kop snert. 
We willen iedereen bedanken voor de bijdrage aan deze avond; zeker ook de 
clubhuiscommissie die weer zorgde dat iedereen te drinken had.  
 
 
Hay Bos 
Namens de trainingscommissie 
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Sponsoring bij de S.V.O.  
 
Dit jaar is het wisselend geweest. Er zijn enkele sponsoren afgehaakt en we zijn blij 
met de een nieuwe sponsor: Heuvelmans advocaten. Verder zijn er gesprekken 
geweest met een aantal potentiële sponsoren, maar hier is nog geen concrete 
invulling aan gegeven. 
 
De hoofd- en/of shirtsponsoren van de voetbalclubs in de regio zijn aangeschreven 
om te overwegen om ons financieel te ondersteunen. Wij als scheidsrechters dragen 
eraan bij dat er gevoetbald kan worden in de regio waarin zij sponsor zijn. Op het 
moment van schrijven hebben we helaas nog geen reacties ontvangen. 
 
Laten we blijven geloven dat wij bedrijven kunnen overtuigen dat sponsoring van 
onze S.V.O. belangrijk is en 
 
Laat ons in 2018 met zijn allen de schouders eronder zetten. 
 
Jullie hebben ongetwijfeld wel iemand die je kunt aanspreken en warm te krijgen is 
voor een bijdrage aan de scheidsrechterswereld. 
 
Denk bijvoorbeeld aan je buurman en/of een vriend die voor een klein bedrag lid 
kunnen worden van VC Unicum. Voor meer informatie kijk op onze website of neem 
contact op met Huub Lankreijer.  

 
U ziet prachtige bedrijven die onze verenigingen een warm hart toedragen. Als jullie 
iets nodig hebben denk dan aan onze sponsoren: 

- Nizza Bloembinders onze leverancier voor bloemen. 
- Poetsbedrijf De Specht dat ons clubhuis poetst. 
- Broodjes Service Peel en Maas, voor diverse broodjes en dranken voor 

bijvoorbeeld uw verjaardagsfeest, uw bruiloft, personeelsfeest, zakenlunch, 
familieaangelegenheden en iedere andere catering gelegenheid. 

- Prestarsi per Lei, voor al uw opleidingen. 
- Albert Heijn Maagdenbergplein, voor al u boodschappen 
- Van Heijster, schoenen met het beste advies bij elke schoen. 
- Sieben Electro, voor al je Electra werkzaamheden. 
- Lindenboom, voor een lekker glas bier via Teeuwen dranken-centrale 

Tegelen. 
- Fraku, voor al uw installatie in uw huis.  
- Venlo Tech, voor al het geluid en muziek op uw feesten en partijen.  
- Heuvelmans advocaten 

 
Aan alle sponsoren dank voor uw bijdrage. 
 
 
Huub Lankreijer   
Contactpersoon sponsoring 
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Protocol oefenwedstrijden 
 
In tegenstelling tot de andere districten worden in het district Zuid II de 
scheidsrechters bij oefenwedstrijden en toernooien aangesteld door de C.O.V.S.. 
Hiermee wordt gerealiseerd dat alle beschikbare scheidsrechters naar evenredigheid 
worden ingezet. Tevens wordt voorkomen dat een scheidsrechter steeds bij dezelfde 
verenigingen een oefenwedstrijd fluit en wordt verzekerd dat hij wedstrijden fluit op 
het niveau waarop hij ook in de competitie actief is. Deze methode werkt in ons 
district al jaren naar tevredenheid, waardoor ook andere districten aan het bekijken 
zijn om deze opzet op deze manier over te nemen. 
 
Voor het aanstellen van scheidsrechters binnen onze regio zijn belast: 
  Veldvoetbal     Zaalvoetbal 
Naam  Nico van den Beucken   Piet Knoben 
Adres  Gelrestraat 25    Montforterweg 8 
  5951 JE Belfeld    6067 GD Linne 
Telefoon  (077) 4753388 / (06) 20558064  (0475) 463712 
E-mail  nico.vandenbeucken@svovenlo.nl  piet.knoben@svovenlo.nl  
 
Tenslotte valt nog op te merken dat in tegenstelling tot competitie- en 
bekerwedstrijden, de declaratie voor oefenwedstrijden na afloop van de wedstrijd 
rechtstreeks met de thuisspelende vereniging dient te worden geregeld. De hoogte 
van de declaratie is verder precies gelijk aan de vergoeding die de KNVB. Zie 
onderstaande tabel voor deze tarieven. 
 

 Groep Wedstrijd-
vergoeding 

Lunch-
vergoeding 

KM- 
vergoeding 

Assistent-
scheidsrechter 

AA, AB, AC en 
AD 

€ 21,50 € 5,60 € 0,26 

Scheidsrechter SA, SB, SC, SD, 
SE, JA en JB 

€ 21,50 € 5,60 € 0,26 

Scheidsrechter Overige groepen € 21,50 Geen € 0,26 

Rapporteur Alle groepen € 9,10 Geen € 0,26 

Praktijkbegeleider Alle groepen € 9,10 Geen € 0,26 

 
 
Nico van den Beucken 
Aansteller scheidsrechters oefenwedstrijden S.V.O. 

  

mailto:nico.vandenbeucken@svovenlo.nl
mailto:piet.knoben@svovenlo.nl
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Vergaderingen en bijeenkomsten 2017 
 

Bestuursvergaderingen 
Het afgelopen jaar zijn er elf bestuursvergaderingen geweest, allemaal onder leiding 
van onze voorzitter Ger Heijligers. Op deze vergaderingen waren het merendeel van 
onze bestuursleden aanwezig. Een enkele keer moest iemand verstek laten gaan 
door ploegendienst of andere verplichtingen. Hierbij is een enkele keer een 
stemming nodig geweest. Bij deze stemming was er altijd een duidelijke 
meerderheid.  
 
Twan Keijsers is om persoonlijke redenen gestopt als bestuurslid en secretaris. Wij 
danken Twan voor al zijn inzet bestuurlijk. Met name vanuit de rol als secretaris. 
 
De data van de vergaderingen waren: maandag 16 januari, maandag 20 februari, 
woensdag 22 maart, woensdag 5 april, dinsdag 9 mei, maandag 12 juni, maandag 10 
juli, maandag 28 augustus, dinsdag 26 september, dinsdag 24 oktober en dinsdag 28 
november. 
 

Jaarvergadering 
Op vrijdag 17 maart 2016 werd de jaarvergadering gehouden in ons clubhuis. Het 
verslag van deze vergadering zal in het boekwerk vermeld staan. De vergadering 
ging over een periode van 12 maanden. Hiermee lopen we in de pas met de 
landelijke C.O.V.S..  
 
Tijdens deze vergadering waren 25 leden aanwezig, terwijl 10 leden zich hadden 
afgemeld. Daarnaast waren er 2 gasten vanuit C.O.V.S Horst-Venray aanwezig. 
  

Overige vergaderingen en bijeenkomsten 
Diverse bestuursleden waren aanwezig bij vergaderingen en bijeenkomsten van de 
Venlosche voetbalverenigingen en de jaarvergadering van onze zustervereniging 
Horst-Venray, de bijeenkomst van Clubtotaal en de cursusavonden die in ons 
clubhuis plaatsvonden. 
 

C.O.V.S. Zuid II 
Zoals bekend heeft C.O.V.S. Nederland een andere structuur per 1 januari 2017. Wel 
hebben wij onderling afgesproken in Zuid II om wel te blijven vergaderen en ook de 
activiteiten zoals deze in de kalender stonden te blijven organiseren. In 2017 heeft dit 
overleg 2 maal plaatsgevonden, waarbij onze voorzitter Ger Heijligers beide keren 
aanwezig is geweest. Het 2e overleg van dit jaar vond plaats in ons Huize Unicum.  
 

Bestuursavond 
In 2017 hebben we als bestuur een bestuursavond gehad. In 2015 en 2016 heeft 
deze avond niet plaatsgevonden, omdat het bestuur van menig was dat de financiën 
beter op een andere manier besteed konden worden.  
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Deze avond is niet bedoeld om als bestuur feest te vieren, maar om de onderlinge 
band in het bijzijn van de partners te versterken. In 2017 hebben we een wandeltocht 
over de Venlosche Heide gemaakt en zijn vervolgens wat gaan eten.  
 

Tot slot 
Zoals jullie kunnen zien hebben de bestuursleden niet stil gezeten. Maar ze hebben 
het zonder uitzondering met plezier gedaan. Ook het komende verenigingsjaar 
kunnen jullie weer op hun inzet rekenen. 
 
 
Yvo Bloemen  
Secretaris S.V.O. 
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Uitnodiging jaarvergadering 9 maart 2018 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarvergadering van onze 
vereniging welke gehouden zal worden op vrijdag 9 maart 2018 om 20.00 uur in ons 
clubhuis, Huize Unicum, aan de Leutherweg 188 te Venlo.  
 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om bij deze jaarvergadering aanwezig te zijn, dan 
verzoeken wij u om uw afmelding door te geven aan onze secretaris Yvo Bloemen 
via secretaris@svovenlo.nl.  
Wij hopen u echter allen op deze avond te mogen begroeten. 
 
Volgens onderstaand rooster zijn aftredend: Yvo Bloemen, Geert Cox en Ger 
Heijligers. 
Yvo Bloemen, Geert Cox en Ger Heijligers stellen zich herkiesbaar.  
 
Twan Keijsers is dit jaar om persoonlijke redenen gestopt als bestuurslid. 
 

Naam 2018 2019 2020 2021 

Nico v.d. Beucken  X  X 

Yvo Bloemen X  X  

Hay Bos  X  X 

Geert Cox X  X  

Ger Heijligers X  X  

Koen Lenssen  X  X 

Vacant   X  

 
 
Het bestuur kandideert Sander Huijs als bestuurslid. Hij heeft al het afgelopen jaar 
meegelopen met het oog op een toekomstige invulling in het bestuur. Hij heeft 
aangegeven een eventuele benoeming te aanvaarden. 
 
Eventuele tegenkandidaten dienen zich uiterlijk vrijdag 16 februari 2018 per 
aangetekend schrijven aangemeld te hebben bij de secretaris. Een en ander 
ondertekend door zeven stemgerechtigde leden en onder bijvoeging van een 
schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat. 
 
 
Yvo Bloemen 
Secretaris S.V.O. 
 

  

mailto:secretaris@svovenlo.nl
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Agenda jaarvergadering 9 maart 2018 
 
1. Opening 
Door voorzitter Ger Heijligers. 
 
2. Ingekomen en verzonden stukken 
De belangrijkste stukken zullen door het bestuur worden aangehaald. Vragen over 
de overige correspondentie kunnen hier gesteld worden. 
 
3. Notulen jaarvergadering 17 maart 2017 
Deze treft u aan vanaf de volgende pagina's van dit jaarverslag. 
 
4. Jaarverslag 2017 
Opmerkingen en aanvullingen op het voor u liggende jaarverslag. 
 
5. Stand van zaken C.O.V.S.  
Districten zijn opgeheven en opereert alleen nog landelijk. 
 
6. Bestuursbeleid 
Hoe heeft het bestuur het afgelopen seizoen haar beleid gevoerd en hoe zal ze dit in 
het komende jaar gaan doen. 
 
7. Installatie nieuwe leden 
Als nieuwe leden zullen Martijn Janssen en Mark Ottenheim welkom worden 
geheten.  
 
8. Huize Unicum 
Verslag van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het onderhoud van ons 
clubhuis en wat er in het komende seizoen allemaal gaat gebeuren. 
 
9. Verslag kascontrolecommissie 
De kascontrolecommissie bestond dit jaar uit Twan Jansen, Paul Heijnen en Peter 
van Heugten met als reserve Marco Pennings.  
 
10. Verkiezing kascontrolecommissie 
Het bestuur stelt voor Paul Heijnen, Peter van Heugten en Marco Pennings met als 
reserve Peter Sevriens.  
 
11. Financieel verslag en begroting S.V.O. en Huize Unicum 
Onderstaande onderwerpen zullen aan bod komen: 

• Financieel verslag en begroting S.V.O. 

• Financieel verslag en begroting clubhuis Huize Unicum 

• Balans per 31 december 2017 
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12. Vaststelling contributie en consumptieprijzen 
Het bestuur stelt voor de contributie voor dit jaar niet te verhogen. 
De contributie bedraagt derhalve € 45,00 met een korting van € 2,50 aan de leden 
die de S.V.O. gemachtigd hebben om de contributie via een automatische incasso af 
te laten schrijven.  
Voorts zal wel de bekende boeteclausule van € 1,00 per maand vanaf 1 juli 2018 
intact blijven 
 
De consumptieprijzen zullen dit jaar gehandhaafd blijven. Losse consumpties kosten 
€ 1,70 en 10 munten kosten € 16,00 en op trainingsavonden € 15,00. 
 
13. V.C. Unicum 
De ontwikkelingen binnen V.C. Unicum zullen hier aan de orde komen. 
 
14. Verkiezing elftalcommissie 
Het bestuur stelt voor om Geert Cox en Koen Lenssen te herbenoemen in deze 
commissie.  
 
15. Bestuursverkiezing 
Volgens onderstaand rooster zijn aftredend: Yvo Bloemen, Geert Cox en Ger 
Heijligers.  
Yvo Bloemen, Geert Cox en Ger Heijligers stellen zich herkiesbaar.  
 

Naam 2018 2019 2020 2021 

Nico v.d. Beucken  X  X 

Yvo Bloemen X  X  

Hay Bos  X  X 

Geert Cox X  X  

Ger Heijligers X  X  

Koen Lenssen  X  X 

Vacant   X  

 
Het bestuur stelt voor om Sander Huijs als bestuurslid te benoemen. 
 
16. Verkiezing voorzitter 
Ger Heijligers stelt zich herkiesbaar voor een nieuw termijn als voorzitter van onze 
vereniging. 
 
17. Rondvraag  
Vragen over datgene wat nog niet aan de orde is geweest. 
 
18. Woord aan onze gasten 
De genodigden kort aan het woord over de samenwerking met onze vereniging. 
 
19. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten door onze voorzitter. 
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Notulen jaarvergadering 17 maart 2017 
 

1. Opening door de voorzitter 
Om 20.05 heet voorzitter Ger Heijligers alle leden van de S.V.O. Venlo welkom. 
Een speciaal welkom is er aan onze ereleden Hay Bos en Huub Lankreijer. 
Dan volgt het welkom aan onze leden van verdienste, Pieter-Jan Janssen, Toon 
Jacobs, Wim Peijnenburg, Piet Philipsen, Louis Saris, Nico Slavenburg en Gary van 
der Steur. 
Ook een welkom aan onze gasten van de C.O.V.S. Horst-Venray (Jos Peeters en 
Jeu Verhaegh). 
Er zijn tijdens deze jaarvergadering 25 leden, 2 gasten (Horst-Venray) en 10 
afmeldingen. 
We willen graag iedereen bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar. 
Het zal een open vergadering worden, maar wel volgens de voor u liggende agenda. 
 
Het was een mooi jaar, bij elke activiteit is er iets extra’s gedaan in het kader van het 
90-jarig bestaan van onze vereniging. 
Zo hebben we genoten van het jubileumjaar, met enkele hoogtepunten zoals de 
avond met Pieter Vink, het nationaal kampioenschap Veldvoetbal van de C.O.V.S., 
en de successen van het spelregelteam. 
Verder was er de vrijwilligersspeld voor Hay Bos die in Domani op verrassende wijze 
werd uitgereikt. 
Op bestuurlijk vlak is de verjonging ingezet, Theo Hoeben heeft aangegeven zich 
niet herkiesbaar te stellen voor een bestuursfunctie en het bestuur stelt voor om 
Sander Huijs toe te voegen aan het bestuur (eerste jaar als stage). 
Door het stoppen van de C.O.V.S. is ervoor gekozen om in Zuid II een 
voorzittersoverleg te gaan houden waarbij ingezet zal worden op het samen 
organiseren van activiteiten. 
Iedereen dient zich bij de S.V.O. Venlo, een open en toegankelijke vereniging, thuis 
te voelen. Zowel jong als oud, waarbij we streven naar een structureel financieel 
sterkere vereniging. 
 
Met bovenstaande woorden opent de voorzitter de 90e jaarvergadering dan ook met 
een hamerslag. 
 

2. Ingekomen stukken 
Steve Janssen meldt dat hij gepromoveerd is naar Jeugd C. 
Er zijn verder geen noemenswaardige ingekomen stukken. 
Er zijn geen afmeldingen van het bestuur. 
Er zijn diverse afmeldingen binnengekomen, maar deze worden niet met naam 
genoemd. 
 

3. Notulen jaarvergadering 5 maart 2016 
Tekstueel n.a.v. punt 3: 
Carlo Jacobs vraagt om de clubscheidsrechters van onze vereniging te vermelden 
met clubnaam. 
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Toon Jacobs meldt dat hij de Scheidsrechter graag op papier wil ontvangen. Dit is 
reeds doorgegeven aan C.O.V.S., maar schijnbaar nog niet doorgevoerd. Nogmaals 
doorgeven aan C.O.V.S.. 
Tekstueel n.a.v. punt 8: 
Wim Peijenburg vraagt of er beleid is indien nieuwe leden niet aanwezig zijn tijdens 
de jaarvergadering. 
Hier is geen beleid voor, alleen Remco Vervoort heeft alle bescheiden m.b.t. het 
lidmaatschap ontvangen. 
Tekstueel n.a.v. punt 9: 
De verwarmingsketel is in 2016 vervangen. 
Tekstueel n.a.v. punt 14: 
Vacature voorzitter Unicum. Mag dit een vreemde zijn? Ja, maar dient wel lid te zijn 
van VC Unicum. 
Tekstueel n.a.v. punt 18: 
Kraanwater, dit is gratis. 
 

4. Jaarverslag 2016 
Zonder op- en aanmerkingen goedgekeurd. 
Met applaus bedankt de voorzitter iedereen voor zijn inbreng en in het bijzonder de 
secretaris. 
 

5. Stand van zaken C.O.V.S. 
Per 1-1-2017 is officieel de bestuurslaag opgeheven uit het district. 
Hiervoor in de plaats komt een voorzittersoverleg (2 x per jaar) waarbij of de 
voorzitter of een afgevaardigde van het bestuur aanwezig zal zijn. 
Wim Peijnenburg vraagt of er nog wel contributie betaald dient te worden aan 
C.O.V.S.. 
Antw.: ja. 
Tekstueel nog wel de opmerking dat het district niet is opgeheven, maar alleen de 
bestuurslaag is er tussenuit gehaald. 
 

6. Bestuursbeleid 
Onze visie en ons doel zal zijn: openheid, uitstraling, kwaliteit, normen en waarden, 
samenwerking en ledenaanwas rondom de scheidsrechter. 
Verjonging binnen het bestuur is ingezet, mede door de toetreding van Koen 
Lenssen.  
Ook nemen de jongere leden duidelijk hun verantwoordelijkheid binnen onze 
vereniging met een goede sfeer, binnen de organisatie en bij de activiteiten. 
Er volgt een opsomming van een aantal zaken waarbij we onze inkomsten 
structureel willen verhogen. Met name wordt gesproken over een voetbaltoernooi, 
waar teams van allerlei pluimage kunnen deelnemen. 
Ook een samenwerking met de golfclub die op het sportpark enkele holes wil gaan 
neerleggen om een balletje te slaan kan hierin meewerken. 
Verdere bijzonderheden zijn: 
- een avond gepresenteerd door Cees Rullens, een voordracht van Ed Janssen 
tijdens de Zomerparkfeesten, de Districtskampioenschappen Spelregels op 28-4-
2017 in Venlo. 
Voor al het bovenstaande geldt echter wel: Wat je doet, doe dat goed. 
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7. De Waarde(n)volle Club 

Door in te spelen op de veranderingen van de tijd is helaas de Fair Play Topper 
afgeschaft. Dit komt doordat de opgaves van de clubs niet betrouwbaar zijn en het 
daarom niet mogelijk meer was om dit te organiseren. 
Er is een actie geweest m.b.t. de rol van de aanvoerder bij jeugdteams welke door 
Sander Huijs is bijgewoond. Verder is er geen overleg meer geweest van de 
vertrouwenspersonen (Ger Heijligers en Gary v.d. Steur). De vertrouwenspersonen 
zijn nu onderdeel van de verenigingen en geen losse commissie meer. 
 

8. Installatie nieuwe leden 
Als nieuwe leden zullen wij verwelkomen: Bryan Willems en Khalid Lakhloufi. 
Helaas zijn beiden niet aanwezig. 
 

9. Huize Unicum 
Er is noodgedwongen een nieuwe verwarmingsketel aangeschaft. 
Er worden mensen gezocht die op donderdagavond tijdens de clubavond, de bar 
kunnen bezetten. 
Huub Lankreijer geeft uitleg over de laatste ontwikkelingen omtrent het sportpark 
Merelweg. De golfclub heeft aangegeven gebruik te willen maken van ons clubhuis. 
Dit is nog in onderhandelingsfase en indien er meer bekend is, zullen wij dit melden. 
Er is een omnivereniging Merelweg, met als contactpersoon Sjors Peeters, opgericht, 
waarvoor de S.V.O. Venlo niet is benaderd. De gemeente Venlo zal hierover nog met 
de S.V.O. Venlo in gesprek gaan. 
Carlo Jacobs meldt, dat hij heeft gehoord dat de honkbalclub ook naar het sportpark 
Merelweg wil verhuizen. 
 

10. Verslag kascontrolecommissie 
De commissie bestond dit jaar uit: 
John Ruinard, Twan Jansen en Paul Heijnen. Peter van Heugten was reserve. 
In een mail geeft Twan Jansen kort maar krachtig, dat de kas-controlecommissie 
geen bijzonderheden heeft kunnen ontdekken. 
De commissie heeft wat controlevragen gesteld, waarop Hay Bos overal een keurig 
antwoord had. 
Twan Jansen vraagt de vergadering om de penningmeester decharge te verlenen, 
wat de vergadering met applaus ondersteunt. 
 

11. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie 
Voor aankomend jaar stelt het bestuur voor om Twan Jansen, Paul Heijnen en Peter 
van Heugten te benoemen. Als reserve meldt Marco Pennings zich aan. 
De vergadering gaat hier mee akkoord. 
 
De financiële stukken worden nu uitgedeeld en na een korte pauze wordt de 
vergadering hervat zodat er ook vragen gesteld kunnen worden n.a.v. de financiële 
stukken. 
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12. Financieel verslag 
Hay Bos neemt het woord en geeft een uitgebreide toelichting op de cijfers. 
Er zijn geen noemenswaardige vragen over de stukken, alleen tekstuele vragen, 
waarop de penningmeester antwoordt. 
 

13. Vaststelling consumptieprijzen en contributie 
Er is besloten de huidige prijzen niet te wijzigen. 
Contributie blijft € 45,00 (korting € 2,50 bij automatische incasso). 
De regeling bij studenten blijft dan ook € 22,50. 
Consumptieprijs blijft staan op € 1,70 (10 muntjes voor € 16,00).  Op de 
trainingsavonden blijft de korting van € 1,00 voor 10 munten bestaan. 
De consumptieprijzen zijn bij bestuursbesluit per 1 januari vastgesteld. 
Ton Schnitzler vraagt waarom de contributie niet verhoogd wordt om zo alle leden te 
laten meebetalen en zo de kosten te drukken. Antw. Is bestuursbesluit. 
Hai Heutjens: Ereleden betalen geen contributie, leden van verdienste wel. 
Is er een mogelijkheid de Ereleden contributie te laten betalen? 
Antw.: Nee, Ereleden doneren meer dan het bedrag aan contributie wat eventueel 
betaald zou moeten worden. 
 

14. VC Unicum 
Gary v.d. Steur krijgt het woord en meldt dat er nog naar een nieuwe voorzitter voor 
VC Unicum wordt gezocht. 
Verder verwijst hij naar het jaarverslag waar alle zaken uitvoering in staan vermeld. 
 

15. Verkiezing elftalcommissie 
Geert Cox en Koen Lenssen worden opnieuw benoemd in deze commissie. 
 

16. Bestuursverkiezing 
Volgens onderstaand rooster zijn aftredend Nico v. d. Beucken, Hay Bos, Theo 
Hoeben en Twan Keijsers. 
Nico v.d. Beucken, Hay Bos en Twan Keijsers stellen zich herkiesbaar.  
Er zijn geen tegenkandidaten en de vergadering gaat akkoord met de herverkiezing 
van allen. 
Theo Hoeben stelt zich niet herkiesbaar. 
 

Naam 2016 2017 2018 2019 

Nico v.d. Beucken  X  X 

Yvo Bloemen X  X  

Hay Bos  X  X 

Geert Cox X  X  

Ger Heijligers X  X  

Theo Hoeben  X   

Twan Keijsers  X  X 

 
Het bestuur stelt voor om Koen Lenssen te benoemen als bestuurslid. Er zijn geen 
tegenkandidaten waardoor Koen Lenssen wordt toegevoegd aan het bestuur. 
Het bestuur stelt verder voor dat Sander Huijs voor een periode van een jaar met het 
bestuur meeloopt (zonder stemrecht). 
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Ger Heijligers staat stil bij het stoppen van Theo Hoeben.  
Theo is sinds 2004 bestuurslid, rustig en betrouwbaar. Verder is Theo in alles 
scheidsrechter die van zijn hobby houdt. Theo was altijd aanwezig op vrijwel alle 
sociale evenementen, verbinder van de keukencommissie, aanwezig tijdens avonden 
van de videoclub, (mede-)organisator van de Snertloop, (mede-) organisator van de 
WK/ EK-quizzen, deelnemer aan de Venloop. 
Zonder steun van zijn echtgenote Nel heeft hij dit natuurlijk nooit kunnen doen. Theo 
is niet weg, zal altijd betrokken blijven bij de S.V.O. Venlo. 
Met een bloemetje en een cadeaubon neemt voorzitter Ger Heijligers namens het 
bestuur afscheid van Theo als bestuurslid. 
 

17. Rondvraag 
Van de rondvraag maken 2 aanwezigen gebruik. 
Piet Philipsen:  
Hij meldt dat Theo Hoeben ook nog lid is van de trainingscommissie, maar al meer 
dan 2 jaar niet meer op het veld is geweest tijdens de training. 
Verder meldt Piet dat er een nieuw item op de website komt met de naam “in 
gesprek met”. Dit wordt vervolgens door Steve Janssen online gezet. 
Wim Peijnenburg: 
Hay Bos is toegetreden tot de clubhuiscommissie. 
 

18. Woord aan onze gasten  
Dhr. Jos Peeters van C.O.V.S. Horst-Venray krijgt het woord. 
Hij maakt zich zorgen over nieuwe aanwas van jonge scheidsrechters met betrekking 
tot de vergrijzing. Hier moeten we met z’n allen werk van maken. 
Verder meldt hij dat het voorzittersoverleg zeker in stand moet worden gehouden. 
Hij is ook blij met de toetreding van Pieter-Jan Jansen bij VCN. 
Als laatste feliciteert hij alle herkozen bestuursleden. 
 

19. Sluiting 
Voorzitter Ger Heijligers bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en besluit met een 
hamerslag de 90e jaarvergadering.  
 
 
 
Venlo, 9 maart 2018 
 
 
 
 
 
Ger Heijligers    Yvo Bloemen 
Voorzitter     Secretaris 
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De S.V.O. 
 
Voorzitter 
Voorzitter  Ger Heijligers 
Adres  Akkerwinde 41 
  5941 JP VELDEN  
Telefoon   (077) 4722537 
E-mail   voorzitter@svovenlo.nl  
 
Penningmeester  
Penningmeester  Hay Bos 
Adres  Seinestraat 100 
  5912 LE VENLO  
Telefoon   (077) 3733635 
E-mail   penningmeester@svovenlo.nl  
 
Secretariaat 
Secretaris  Yvo Bloemen 
Adres  Racinestraat 50 
  5924 BE Venlo 
Telefoon   (06) 23696241 
E-mail   secretaris@svovenlo.nl  
 
Internet  www.svovenlo.nl  
Kamer van Koophandel 40164098 
 
Bankrelaties 
 
IBAN   NL60 SNSB 0862 7066 02 
BIC   SNSBNL2A 
ten name van   Scheidsrechtersvereniging Venlo en Omstreken 
te   Venlo 
 
 

Huize Unicum 
Clubhuis  Huize Unicum 
Adres  Leutherweg 188 
  5915 CM Venlo 
Telefoon   (077) 3517702 
 

 
 

 
 
  

mailto:voorzitter@svovenlo.nl
mailto:penningmeester@svovenlo.nl
mailto:secretaris@svovenlo.nl
http://www.svovenlo.nl/
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Beheerders Huize Unicum 
 
Naam Yvo Bloemen  Hay Bos 
Adres Racinestraat 50 Seinestraat 100 
 5924 BE Blerick  5912 LE Venlo 
Telefoon  (06) 23696241  (077) 3733635 
E-mail  yvo.bloemen@svovenlo.nl hay.bos@svovenlo.nl  
 
Naam Coen Driessen Twan Keijsers 
Adres Reigerstraat 6 Wederik 9 
 5912 XN Venlo 5941 AZ Velden 
Telefoon  (077) 3541977 (077) 4721911 
E-mail  coen.driessen@svovenlo.nl twan.keijsers@svovenlo.nl  
 
Naam Huub Lankreijer  
Adres Molièrelaan 110  
 5924 AN Blerick  
Telefoon  (077) 3828738  
E-mail  huub.lankreijer@svovenlo.nl   
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